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UVJETI NATJEČAJA 

Prihvaćeni uvjeti natječaja Da/Ne 

 

OPĆI PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA 
Prijavitelj 

OIB*  

Ime*  

Prezime*  

Adresa  

Ulica i kućni broj*  

Mjesto i poštanski broj*  

Područje i profesija 

Područje umjetničkog 
stvaralaštva 

 

Umjetnička djelatnost (profesija)  

Kontakt  

Telefon  

Mobitel*  

Adresa e-pošte*  

Banka 

Naziv banke*  

IBAN žiro računa*  
 

STATUS PODNOSITELJA ZAHTJEVA 

Status podnositelja zahtjeva 

Jeste li umjetnik koji profesionalno obavlja samostalnu umjetničku 
djelatnost i kojem se doprinosi plaćaju iz proračuna Republike Hrvatske? 

DA/NE 

Jeste li honorarno angažirani na nekoj od obrazovnih ustanova? DA/NE 

Program Zahtjev za dodjelu 
potpore 

 

UTVRĐIVANJE UTJECAJA EPIDEMIJE KORONAVIRUSA NA OBAVLJANJE UMJETNIČKE 
DJELATNOSTI 
Okolnosti 

Jesu li Vam zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom otkazani već 
unaprijed ugovoreni projekti, nastupi, koncerti, izložbe, kazališne ili plesne 
predstave i slično, u kojima ste trebali aktivno sudjelovati u razdoblju od 15. 
ožujka do 15. lipnja 2020. godine ? 
(Ako su projekti otkazani potrebno je priložiti dokaze o otkazanim aktivnostima) 

DA/NE 

Imate li neke druge dokaze o utjecaju epidemije koronavirusa na obavljanje 
Vaše umjetničke djelatnosti, ukoliko DA koje? 

DA/NE 

Ostali dokazi o utjecaju epidemije koronavirusa na obavljanje umjetničke djelatnosti-opisno 
(Opisno navesti dokaze, a ukoliko postoji dokumentacija za iste, priložiti u za to predviđeno 
mjesto) 

 

 
Ukupni primici i ukupan dohodak 

Ukupni prihodi obavljanja umjetničke djelatnosti u 2019. godini  
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Ukupan dohodak obavljanja umjetničke djelatnosti u 2019. godini (primitak 
umanjen za priznate rashode) 

 

 
Vlasništvo 

Jeste li vlasnik ili suvlasnik trgovačkog društva, obrta ili neke druge pravne 
osobe? 

DA/NE 

Ako je odgovor DA, jeste li ostvarili pravo na potporu temeljem bilo koje druge 
mjere Vlade Republike Hrvatske? 

DA/NE 

 
 
 

? 
 
 
 
 
 

Isplata naknade 

Možete li iz odobrenih programskih sredstava Ministarstva kulture, a 
sukladno Odluci o odgodi izvršenja ugovorenih programa javnih 
potreba u kulturi i uvjetima isplate sredstava za odobrene programe 
u posebnim okolnostima, isplatiti sebi honorar ili drugu naknadu? 

DA/NE 

Ako je odgovor DA, navedite koliki je iznos honorara naknade? 0,00 

 
ODGOVORNOST I VJERODOSTOJNOST DOKUMENTACIJE 

Pod punom materijalnom i moralnom odgovornošću potvrđujem da 
su svi podaci navedeni u Zahtjevu točni, a priložena dokumentacija 
vjerodostojna. 

Da 

 

Priložena dokumentacija 

1. Dokazi o otkazanim aktivnostima 
Opis: 
Potrebno je priložiti skenirane ugovore, službenu prepisku ili bilo koji drugi dokaz o otkazivanju. 
Ukoliko je potrebno priložiti više dokumentacije molimo da priložite u .zip formatu. 
 

2. Ostali dokazi o utjecaju epidemije koronavirusa na obavljanje umjetničke djelatnosti 
Prijavitelja 

Opis: 
Ukoliko je potrebno priložiti više dokumentacije molimo da priložite u .zip formatu. 
 

Jeste li od 1. siječnja 2020. godine do datuma podnošenja zahtjeva sudjelovali u realizaciji 
programa/projekata sufinanciranih javnim sredstvima ili vam je odobreno sufinanciranje putem 
javnih poziva Ministarstva kulture za 2020. godinu ? Temeljem kojeg natječaja i u kojem iznosu 
Naziv natječaja Iznos 

 0,00 

Ukupno: 0,00 

 


